Znane
osebe z
disleksijo

Miti o disleksiji

Pripravili: Lana in Lara
Rudež
Mentorica: Alenka
Kompare

Pogosta napačna prepričanja
o disleksiji:
Če nekdo slabo bere, ne more biti preveč
bister. (Disleksija ni povezana z inteligentnostjo. O
njej govorimo takrat, ko se težave v branju pojavljajo
kljub povprečni ali celo nadpovprečni inteligentnosti.)

Nadarjen otrok ne more imeti disleksije.
(Del intelektualno nadarjenih posameznikov ima tudi
specifične učne težave. Govorimo o dvojno izjemnih
učencih.)

Otroci prerastejo disleksijo sami od sebe.
(Disleksija v odraslem obdobju ne izgine, ampak spremeni svoj obraz.)

Če otrok ne piše zrcalno in ne obrača črk in
števk, nima disleksije. (Disleksija se kaže na zelo
Znanstveniki: Albert Einstein, Isaac
Newton, Thomas Edison
Politiki: Winston Churchill, George
Washington

različne načine.)

Posameznik z disleksijo ne more biti uspešen
v življenju. (Številni znani znanstveniki, umetniki,
igralci in športniki so ali so bili dislektiki.)

Pisatelji: Agatha Christie, Hans Christian
Andersen, F. Scott Fitzgerald, Dav Pilkey
Likovni umetniki: Pablo Picasso,
Leonardo da Vinci, Walt Disney
Športniki: Muhammad Ali, Magic Johnson
Igralci: Tom Cruise, Harrison Ford, Whoopi
Goldberg, Gojmir Lešnjak Gojc, Saša Pavček

• najbolj pogosta specifična
učna težava
• 5–17 % šolarjev
• med spoloma ni razlik

DISLEKSIJA
Kaj je to?
Beseda disleksija izhaja
iz grščine: »dys« =
težava »lexis« = beseda,
torej težave z besedami.

Kaj je disleksija?
Disleksija je kombinacija zmožnosti in
težav, ki vplivajo na učenje branja in pisanja. Sodi med specifične učne težave in se
kaže kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim.

Znaki
disleksije

Težave se kažejo na enem ali več
področjih:
• branje je počasneje od povprečja,
• med branjem spuščajo vrstice,
• zamenjevanje besed med glasnim branjem
(prebere »metla« namesto »omelo«),

Vzroki
disleksije

• Disleksija se pojavlja vzdolž kontinuuma, v lažji ali zelo izraziti obliki, pri
vsakem posamezniku nekoliko drugače.
• Je nevrobiološkega izvora in se kaže kot
različnosti v delovanju možganov:
možgani dislektikov informacije procesirajo drugače.
• Veliko posameznikov z disleksijo ima
enega od staršev s podobnimi težavami.

• obračanje, izpuščanje ali dodajanje črk,
• pogoste fonološke napake (npr. zamenjuje
k-g, t-d, b-d, s-z…),
• težave pri besedah z dvojnimi soglasniki
(npr. oddaja, priimek);
• lahko težave pri bralnem razumevanju in
pomnjenju prebranega,
• pogosto težave pri ločevanju leve in desne
strani, pri časovni in prostorski orientaciji;
• pri pisanju veliko specifičnih napak, kot so
zamenjava črk, izpuščanje/dodajanje črk,
• se lažje uči preko preizkusov in opazovanja, učenja na primerih ...

Močna področja
Močna področja oseb z disleksijo so:
• domišljija, izvirnost, ustvarjalnost;
• dobre sposobnosti reševanja problemov;
• dobre sposobnosti vidnega predstavljanja;
• sposobnost hkratnega predelovanja
informacij;
• sposobnost vzpostaviti nepričakovane
medsebojne povezave med podatki in
informacijami;
• intuicija;
• dobre sposobnosti ustvarjanja novega
znanja.

Posledice
• stiska v okoliščinah, ki
zahtevajo branje, lahko
izogibanje branju;
• negativna samopodoba:
zaradi izkušenj v šoli
(neustreznih oznak, da so
leni, da niso sposobni) podcenjujejo lastne zmožnosti
in spregledujejo potenciale.

